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Naar aanleiding van recente artikelen in Het Parool en het NRC over grensoverschrijdend
gedrag van Martijn N. op het Amsterdam Fashion Institute heeft de ASVA Studentenunie in
samenwerking met een aantal (oud-)studenten de actiegroep Time to tell AMFI opgericht.
De actiegroep wil op sociale media studenten de kans geven om op een veilige en anonieme
manier hun ervaring met wangedrag op AMFI te delen, iets dat door een angstcultuur op
het instituut niet eerder kon volgens de groep. “Studenten vertellen ons dat ze jarenlang
geen klachten durfden in te dienen uit angst voor consequenties voor hun studie,” zegt
ASVA-voorzitter Maarten van Dorp. “De cultuur op AMFI is verziekt en Martijn N. is daar
een symptoom van.”

Eerder deelde oud-student Anne Sarah Dijkhorst haar beleving van haar studententijd op
AMFI en kreeg bijval van meer dan tweehonderd studenten die zich daarin herkenden. “Ik
wilde mijn gevoel delen na al die tijd en had nooit verwacht dat er zo'n grote beerput open
zou gaan. Dit laat de ernst van de zaak zien.” zegt Dijkhorst. Nu kunnen studenten ook in de
persoonlijke berichten van het instagramaccount @timetotellamfi en bij het mailadres
truth@timetotellamfi.com, beide beheerd door de studentenvakbond en de actiegroep, hun
verhaal doen. Met toestemming van desbetreffende student worden deze verhalen anoniem
gedeeld.

Deze week werd gemeld dat een extern bureau onderzoek zal gaan doen naar de cultuur op
het instituut, maar de actiegroep vindt dat daar niet genoeg vaart achter zit. “Ik hoor dat
studenten traumatische ervaringen hebben opgedaan waar ze jarenlang last van hebben,”
aldus Van Dorp. “Huidige studenten moeten nu beschermd worden en niet pas volgend
collegejaar.” De actiegroep zegt later op basis van binnengekomen verhalen een eisenpakket
van verdere maatregelen te formuleren.

Het is niet de eerste keer dat AMFI in het nieuws komt door sociale onveiligheid, zo
kwamen er in juni 2020 meldingen naar buiten van racisme op de opleiding. Als reactie
daarop heeft  het instituut onder andere een werkgroep diversiteit en inclusie opgericht.
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